model soda EXCLUSIVE green line
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Výrobník sodové vody SODA EXCLUSIVE GREEN
LINE je profesionální zařízení určené k výrobě
chlazené sodové vody mísením H2O a CO2. Toto
praktické zařízení s jedinečným designem lze použít v domácnostech, kancelářích, restauracích, výrobním provozu apod. Výrobník je vybaven kvalitními tlačítky pro snadné ovládání. Jeho exclusivní
vzhled podtrhuje podsvícený přední panel.

VÝKON - tento výrobník nabízí až 25 l/hod. kvalitně chlazené perlivé nebo neperlivé vody.
DESIGN - elegantní vzhled s podsvětleným čelním
panelem s možností individuálního motivu.

GREEN LINE - model SODA EXCLUSIVE je v provedení GREEN LINE.

VÝBAVA - výrobník je přednastaven na optimální
teplotu. Odkapní miska je součástí balení.

GREEN LINE - Technologie LINDR GREEN LINE je
díky využití ekologického chladiva R-290 šetrná
k životnímu prostředí. Při jeho výrobě provádíme systémovou úsporu energií. Díky této konstrukci dosahuje každý z výrobků o 20% vyšší
energetickou účinnost a o 20% nižší spotřebu elektrické energie.
CHLADÍCÍ TECHNOLOGIE LINDR - je vždy výkonnější než její elektrický příkon.
KONSTRUKCE A SERVIS - moderní uspořádání
chladící technologie LINDR zaručuje snadnou
dostupnost pro případný servis a údržbu.
VÝKON, KVALITA, ROZMĚRY - nejlepší poměr
výkonu-kvality-rozměrů.

výrobníky sodové vody

VÝHODY A UŽITNÉ VLASTNOSTI
VÝROBNÍKŮ SODOVÉ VODY LINDR:
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NE

voda+SODA

22,9

technické parametry
produktový model

NOVINKA

SODA exclusive GL
1/8

CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (W)

310

MAXIMÁLNÍ CHLADÍCÍ VÝKON TO 0°C / TK 45°C (L/HOD)
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PRŮBĚŽNÝ CHLADÍCÍ VÝKON (L/HOD)

20

TEPELNÝ SPÁD ΔT (°C)

10

VZDUCHOVÝ KOMPRESOR (BAR)

ne

PŘÍKON (W)

391

JMENOVITÝ PROUD (A)

1,70

výrobníky sodové vody

CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (HP)

VÁHA(KG)

22,9
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TYP CHLADIVA

r290

POČET CHLAZENÝCH NÁPOJŮ (KS)
POČET/ DÉLKA CHLADICÍ SMYČKY (M)

napětí
připojení voda/ co₂ - RYCHLOSPOJKA

voda+SODA
1/ 11,0

220-240V 50Hz~1
5/16, 5/16

možné volby zakázkové úpravy
typ kohoutu
nerezové šroubení - g 5/8“
podsvětlený panel
koncovka napájecího kabelu
Pozn.
Vybrané modely nabízíme i ve variantě s napětími 115V/60Hz nebo 220V/60Hz.
Nabízíme i další zakázkové úpravy (kontaktujte nás).
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